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Aktivitetsplan
Hvis dere får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt, skal dere
undersøke saken med en gang. God kvalitet på undersøkelser og analyser er en forutsetning
for å vurdere hva som er egnede tiltak i en gitt sak.
[Sjekk at tittelen i BK360 er: Aktivitetsplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø for [elevens
navn]]
1. Hva saken gjelder
Skolenavn skole har fått melding fra eleven/foreldre/kontaktlærer eller andre som tilsier at
elevens navn ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø.
Det kommer fram at [gjengi hovedinnholdet i meldingen]
2. Hva sier loven
Opplæringsloven gir alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel
og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering, trakassering og
annen krenkende atferd. Dersom skolen oppdager eller får melding om at en elev opplever å
ikke ha det trygt og godt på skolen, skal skolen undersøke saken og sette inn tiltak for at
eleven skal få et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal lage en aktivitetsplan som viser hvilke
tiltak skolen vil sette inn. Retten til et trygt og godt skolemiljø, og skolens aktivitetsplikt
framgår av opplæringsloven § 9 A–2, § 9 A–3, § 9 A–4 og 9 A–5.
3. Skolens undersøkelser i saken
Hvis dere får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt, skal dere
undersøke saken med en gang. God kvalitet på undersøkelser og analyser er en forutsetning
for å vurdere hva som er egnede tiltak i en gitt sak. Etter at skolen fikk melding om at klikk
her for å skrive inn hva klagen gjelder ikke hadde det trygt og godt på skolen, har skolen
undersøkt saken. Følgende undersøkelser er gjort:
[NB! Stryk punktene som ikke passer]
 Samtaler med elevens navn og hans/hennes foreldre
 Samtaler med andre involverte elever og deres foreldre
 Observasjoner i undervisning, friminutt og overganger
 Systematisk observasjon [gjennomført av skolen selv / PPT / Bergen
kompetansesenter for læringsmiljø (BKL)]
 Kartlegging av relasjoner og sosiale dynamikker i klassemiljøet [f.eks. ved bruk av
kartleggingsverktøy som Spekter, Innblikk e.l.]

4. Analyse av undersøkelsene – hva undersøkelsen har avdekket
[Skolen må analysere undersøkelsene, og beskrive hvilke faktorer som ligger bak elevens
opplevelse av skolemiljøet.]
4.1. Samtale med eleven
[Hva fremkommer av samtaler med eleven?]
4.2. Samtale med foresatte
[Hva fremkommer av samtaler med foresatte?]
4.3. Samtaler med andre involverte elever
[Dersom dere har hatt samtaler med andre involverte elever, hva fremkommer av disse
samtalene? Husk å ikke røpe personopplysninger om andre elever.]
4.4. Observasjoner
Observasjonene skolen har gjort, viser at [Hva viser observasjonene?]
4.5. Kartlegging av relasjoner og sosiale dynamikker [Stryk denne hvis ikke kartlegging er
gjort]
4.6. Oppsummering og konklusjon
Undersøkelsene i denne saken viser at …
[Oppsummer kort hva skolen har funnet gjennom undersøkelsene, og konkluder med hvilke
forhold som ligger bak elevens opplevelse av skolemiljøet. Dersom funnene ikke stadfester
elevens opplevelse, skal elevens opplevelse likevel legges til grunn.]
Elevens navn
[Årsaken til elevens mistrivsel er ikke avgjørende for om det skal settes inn tiltak, men vil
likevel kunne ha betydning for å velge de rette tiltakene. En mobbesak krever f.eks. helt
andre tiltak en der det dreier seg om en likeverdig konflikt.]
5. Problem som er avdekket, og som må løses
[Skriv kort og konkret om hva som er problemet i saken, f.eks. at eleven opplever utrygghet
knyttet til elev/lærer/situasjoner, mobbing, trakassering o.a. krenkelser fra medelev/ansatt, å
bli utestengt osv.]
Samtaler med eleven og [hvis relevant] skolens undersøkelser for øvrig har avdekket
følgende problem som må løses:
 Elevens navn opplever at …
 [Lag gjerne ett punkt for hvert delproblem]
[Vær konkret her! Det holder ikke å skrive at eleven opplever at skolemiljøet ikke er trygt og
godt. Skriv hva eleven konkret opplever – utrygghet, mobbing, utestenging e.l., og
HVORFOR eleven opplever dette.]

6. Skolens tiltak for å sikre klikk her for å skrive inn hva klagen gjelder et trygt og
godt skolemiljø
Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen sette inn tiltak som er egnet
til å sikre at eleven får et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A–4.
Elevens syn på valg av tiltak
Skolen har snakket med elevens navn om hva hun/han selv mener må til for at hun/han skal
få det trygt og godt på skolen. Elevens navn har forklart at [skriv kort om hva eleven ser for
seg at kan hjelpe. Lytt til eleven, men husk likevel at det er skolen som er ansvarlig for å
velge de rette tiltakene; du må velge de tiltakene du mener vil være mest hensiktsmessige].

Begrunnelse for valg av tiltak – hensynet til barnets beste
Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. I denne
saken [skriv kort om hva skolen mener vil være til elevenes beste. Husk at det kan være flere
elever involvert, og hensynet til hva som er til det beste for disse kan også være relevant.
Noen ganger må hensynet til den ene vike for hensynet til andre]
[Skriv gjerne en kort begrunnelse for valg av tiltak, dersom dette er naturlig.]
[Hvis saken har vært evaluert, og tiltaksplanen har vært endret - skriv kort resultatet av
evalueringen, og om hva som er endret og hvorfor. Kan ev. vise til referat fra
evalueringsmøtet.]
6.1. Tiltak som er gjennomført og avsluttet [stryk hvis ikke aktuelt]
Skolen har allerede gjennomført [f.eks. "stopp-samtaler" med de involverte elevene]
6.2. Skolens planlagte tiltak
[Fyll ut én boks per tiltak. Kopier og lim inn nye bokser etter behov. Sorter gjerne tiltakene ut
fra type: Tiltak rettet mot "offer", tiltak rettet mot de andre elevene og tiltak rettet mot
klassemiljøet / skolemiljøet generelt.]
Eks: Forsterket tilsyn i garderobe, voksenstyrte aktiviteter i friminutt, jevnlige samtale m
kontaktlærer, gruppesammensetning osv. Se https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/]

Tiltak nr.

[tiltak - kort benevnelse]

Beskrivelse [Utdyp tiltaket. Vær kortfattet og likevel så konkret at det er klart for både
eleven selv og de foresatte, og de som skal utføre tiltaket, hva det går ut på i
av tiltaket
praksis.]
Problem
tiltaket skal
løse

[Eks: Mobbing, utrygghet i overgangssituasjoner, generelle
klassemiljøproblemer]

Formål
[Eks: Stanse mobbing, trygge eleven i overgangssituasjoner, styrke
med tiltaket klassemiljøet]
Elevens
syn på
tiltaket
[Ev. kommentarer. Hvis tiltaket har vært evaluert - skriv kort om hvilke
vurderinger som ble gjort da.]
Hvem skal gjennomføre tiltaket
Tiltakets varighet (fra – til)
Merknader

Tiltak nr.

[tiltak - kort benevnelse]

Beskrivelse [Utdyp tiltaket. Vær kortfattet og likevel så konkret at det er klart for både
eleven selv og de foresatte, og de som skal utføre tiltaket, hva det går ut på i
av tiltaket
praksis.]
Problem
tiltaket skal

[Eks: Mobbing, utrygghet i overgangssituasjoner, generelle
klassemiljøproblemer]

løse
Formål
[Eks: Stanse mobbing, trygge eleven i overgangssituasjoner, styrke
med tiltaket klassemiljøet]
Elevens
syn på
tiltaket
[Ev. kommentarer. Hvis tiltaket har vært evaluert - skriv kort om hvilke
vurderinger som ble gjort da.]
Hvem skal gjennomføre tiltaket
Tiltakets varighet (fra – til)
Merknader

Tiltak nr.

[tiltak - kort benevnelse]

Beskrivelse [Utdyp tiltaket. Vær kortfattet og likevel så konkret at det er klart for både
eleven selv og de foresatte, og de som skal utføre tiltaket, hva det går ut på i
av tiltaket
praksis.]
Problem
tiltaket skal
løse

[Eks: Mobbing, utrygghet i overgangssituasjoner, generelle
klassemiljøproblemer]

Formål
[Eks: Stanse mobbing, trygge eleven i overgangssituasjoner, styrke
med tiltaket klassemiljøet]
Elevens
syn på
tiltaket
[Ev. kommentarer. Hvis tiltaket har vært evaluert - skriv kort om hvilke
vurderinger som ble gjort da.]
Hvem skal gjennomføre tiltaket
Tiltakets varighet (fra – til)
Merknader

Tiltak nr.

[tiltak - kort benevnelse]

Beskrivelse [Utdyp tiltaket. Vær kortfattet og likevel så konkret at det er klart for både
eleven selv og de foresatte, og de som skal utføre tiltaket, hva det går ut på i
av tiltaket
praksis.]
Problem
tiltaket skal
løse

[Eks: Mobbing, utrygghet i overgangssituasjoner, generelle
klassemiljøproblemer]

Formål
[Eks: Stanse mobbing, trygge eleven i overgangssituasjoner, styrke
med tiltaket klassemiljøet]
Elevens
syn på

tiltaket
[Ev. kommentarer. Hvis tiltaket har vært evaluert - skriv kort om hvilke
vurderinger som ble gjort da.]
Hvem skal gjennomføre tiltaket
Tiltakets varighet (fra – til)
Merknader

7. Evaluering av tiltakene
Skolen vil evaluere virkningen av tiltakene fortløpende, både gjennom observasjon og
samtaler med elevens navn.
I tillegg vil skolen evaluere tiltakene systematisk i uke xx. Målet med evalueringen er å finne
ut om tiltakene har bidratt til å gi elevens navn et trygt og godt skolemiljø, og vurdere behovet
for å forlenge, justere og supplere tiltakene. Evalueringen vil ta utgangspunkt i samtaler med
eleven og foreldrene, og observasjoner gjort av ansatte.
Plan for evaluering:
- Samtaler med eleven: Uke xx
-

Internt evalueringsmøte med skolens personale: XX. måned 202X

-

Evalueringsmøte med elev og foreldre, kontaktlærer og tittel: XX. måned 202X

8. Eleven og foreldrenes rett til å melde saken til Fylkesmannen
Dersom du som elev eller forelder mener at skolen ikke gjør nok for å sikre eleven et trygt og
godt skolemiljø, kan du/dere melde saken til Fylkesmannen i Vestland. Saken kan først
meldes til Fylkesmannen når det er gått en uke etter at saken ble tatt opp med rektor.
Fylkesmannen skal da avgjøre om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt etter §§ 9 A–4 og
eventuelt 9 A–5.
9. Orientering om aktivitetsplan
Kopi av ferdig aktivitetsplan sendes foresatte, og fortløpende etter hvert som den revideres.

[Legges inn som siste side i dokumentet (slett denne linjen)]
Retten til et trygt og godt skolemiljø – lovgrunnlag
§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.
§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava
i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.
§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot
krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har
eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast
undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at
eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og
godt skolemiljø.
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande
omsyn i skolen sitt arbeid.
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå
a) kva problem tiltaka skal løyse
b) kva tiltak skolen har planlagt
c) når tiltaka skal gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.
Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd.
§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev
Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen,
utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle
rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal
skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak
etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks.
§ 9 A-6. Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker
Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter
at saka er teken opp med rektor.
Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saka ikkje er teken opp
med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre
særlege grunnar gjer dette urimeleg. Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven
går når saka blir meldt til Fylkesmannen.
Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle opplysningar som Fylkesmannen
meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best
for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling.
Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, kan Fylkesmannen vedta
kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det skal setjast ein frist for
gjennomføringa av vedtaket, og Fylkesmannen skal følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter
skolen sitt ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd.
Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i forvaltningsloven. Skoleeigaren har
ikkje klagerett.

Med hilsen
Dokumentet er godkjent elektronisk.

